
LA FIRA DE GANDIA AUTOGESTIONADA VOL CONVIDAR-LOS A LA XARRADA DE
GIL-MANUEL  HERNÀNDEZ:

LES FALLES: ESPILL GROTESC DE
VALÈNCIA

UNA HISTÒRIA DE COENTOR, MANIPULACIÓ I RESISTÈNCIA
Divendres 17 de febrer a les 19:30 al Casal Jaume I 

Carrer de la Dona Teresa 2- Gandia

La FiGA amb col·laboració del Casal Jaume I han organitzat la xarrada de “LES FALLES:
ESPILL GROTESC DE VALÈNCIA. UNA HISTÒRIA DE COENTOR, MANIPULACIÓ I
RESISTÈNCIA ” a càrrec de Gil-Manuel Hernàndez i Martí. Amb ella volem acostar-se a la
realitat d'unes Falles buidades del seu contingut més transgressor, subversiu i crític pels
aparells de dominació del poder local, fins convertir les Falles en una representació o
simulacre de sí mateixes. Per analitzar aquest fenomen de domesticació i
desnaturalització ens fixem en tres àmbits: el tractament del erotisme i el sexe pels
cadafals, l'acció repressora del poder i l'evolució estètica dels monuments fallers.

La veu de Gil-Manuel està més que autoritzada per a parlar de falles, no sols participa de
la festa des de ben menut i és membre de la Falla Arrancapins de València, sinó que ha
dedicat gran part de la seua activitat a estudiar-les. A més a més, és el President de
l'Associació d'Estudis Fallers  .  

Breu Biografia de Gil-Manuel Hernàndez i Martí:

Professor del Departament de Sociologia i Antropologia Social (Universitat de València).
President de l'Associació d'Estudis Fallers. Co-director de la Revista d'Estudis Fallers.
Autor de llibres com "Falles i franquisme a València" (Afers, 1996), "La festa reinventada.
Calendari, ideologia i política a la València franquista" (PUV, 2002) o "Focs de Falla.
Article per al combat festiu (2011)". Ha coordinat l'obra en tres volums "L'indult del foc.
Catàleg raonat de la col·lecció de ninots indultats del Museu Faller de València"
(Ajuntament de València, 2002, 2003, 2005) i ha participat en l'obra col·lectiva "Falles i art:
40 anys transitant per la frontera" (UPV, 2008). També col·labora en el Bloc Faller:
http://blocfaller.blogspot.com/. Col·labora en llibrets de falla i diverses publicacions
falleres. Faller des de ben menut, és membre de la Falla Arrancapins de València. 


